Ülevaade EETELi tegevusest 2019 ja kavast 2020

Märt Viileberg
Tegevjuht, juhatuse aseesimees

EETELi üldkoosolek 21.11.2019

Lühiülevaade 2019. aastast
• Liidu tööd on alates maist juhtinud 7- liikmeline
juhatus: Kristo Reinhold juhatuse esimehena, Märt
Viileberg aseesimehena, liikmetena Krister Peetmaa,
Mart Aguraiuja, Janek Sulev, Argo Stallmeister ja
Jevgeni Lištšina
• Juhatuse koosolekud toimuvad iga kuu teisel
teisipäeval. Oktoobris uuendati juhatuse strateegiat
• Tegevjuhina jätkab Märt Viileberg, kutseandmise
juhina Urmas Leitmäe

Lühiülevaade 2019. aastast
• Endiselt oli populaarne osavõtt liidu spordiüritustest.
Juunis võisteldi kardirajal, mil võitjateks tulid Ensto Ensek
AS II ja I võistkonnad ning Empower AS võistkond. 13.
detsembril toimub jõulu Bowlingu võistlus 2019 Mustamäe
Elamuste Keskuses Tallinnas.
• Äsja koostasime EETELi TOP 50 2019 nimekirja liikmes
firmade 2018.a. majandustulemuste põhjal. Esikümnesse
mahtusid: Eleväli AS, Glamox HE AS, Firstel Group OÜ,
TERA AS, Eltech Service OÜ, Empower AS, Connecto Eesti
AS, Elfi Elekter OÜ, Kagu Elekter OÜ, Rausi OÜ

Lühiülevaade 2019. aastast
• Kevadkonverentsil mais Tallinna Tehnikakõrgkoolis
käsitleti kooli unikaalsete elektri liiklusvahendite
tootearendust, Taltechi „Nutikas“ projekti toetuse
uut
taotlusvooru,
Riigihankeseaduse
muudatusettepanekuid ning elektritoodete ja -tööde
kvaliteedi tagamist. Viimase teema käsitlusse on
oktoobris
haaratud
TTJA-le
ka
Eesti
Kindlustusseltside Liit
• Äsja toimunud sügiskonverentsil käsitleti Eesti
elektrivarustuskindlust ja ohutust nii Eleringi,
Elektrilevi kui ka päikeseelektri väiketootjate tasemel

Lühiülevaade 2019. aastast
EETEL osales edukalt Haridus- ja teadusministeeriumi poolt läbi Eesti
Teadusagentuuri SA korraldatud erialaliitude konkursil teadusarendusnõuniku palkamiseks. Agentuur sõlmib partnerluslepingud
erialaliitudega:
• Toetuse suurus kuni 100 000 eurot erialaliidu kohta ja tegemist on
vähese tähtsusega riigiabiga
• Tegevused kestavad 2022. aasta lõpuni
• Erialaliidu omafinantseering on vähemalt 15% kuludest
• Maksimaalne projekti maksumus on kokku 117647 eurot
• Kulud hüvitatakse refinantseerimise põhimõttel
• Maksetaotlusi esitatakse kord kvartalis
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Lühiülevaade 2019. aastast
Arendusnõunik on erialaliidu struktuuris töötav isik. Ametikoha paiknemine
erialaliidu struktuuris ning ametikoha õigused peavad olema vastavuses
ametikohale pandud ülesannetega.
Ametikoha eesmärk: Erialaliidu ja selle liikmete teadus- ja arendustegevuse
ning innovatsiooni alase võimekuse ja teadlikkuse tõstmine.
Ametikoha peamised ülesanded:
• Erialaliidu ja selle liikmete teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA)
vajaduse kaardistamine keskpikas perspektiivis (3–5 aastat) ning pikas
perspektiivis (üle viie aasta)
• Erialaliidu nõustamine teadus-ja arendustegevust puudutavates
küsimustes, sh valdkonna ettevõtete TA tegevuse koordineerimine ning
sisendi andmine valdkondlike strateegiate koostamiseks,

Lühiülevaade 2019. aastast
Ülesanded jätkuvad:
• Koolituste ja seminaride korraldamine, ettevõtete TA vajaduste välja
selgitamine, TA mahukate lahenduste otsimise koordineerimine, teavitamine
valdkonnas tehtud uuringutest, koostöö arendamine TA asutustega
• Sektorite ülese ja rahvusvahelise koostöö korraldamine, sh valdkonna
esindamine rahvusvahelistes TA algatustes
• Osalemine valdkondade üleste seminaride korraldamisel, valdkonna
rahvusvaheliste ja siseriiklike TA koostöövõimaluste kaardistamine ja
vahendamine
• Valdkonna ettevõtete toetamine TA tegevuste elluviimisel, sh ettevõtjate
teadlikkuse tõstmine olemasolevatest rahastusmeetmetest ja ettevõtete
nõustamine.

Lühiülevaade 2019. aastast

Ametikohal töötamiseks vajalik kvalifikatsioon
Arendusnõunikule esitatavad soovituslikud nõuded:
• Valdkondliku TA kogemuse ja vastava koostöövõrgustiku olemasolu
• Teaduskraadi olemasolu, vähemalt magister
• Valdkonna ettevõtete tundmine
• TA rahastamisvõimaluste tundmine
• Projektijuhtimise alased oskused
• Hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas

Lühiülevaade 2019. aastast

Toetuse kasutamine:
• EETEL viis novembris CV Online keskkonnas arendusnõuniku leidmiseks läbi avalik
konkursi, millele laekus 5 avaldust koos CV-ga. Ülekaalukalt osutus võitjaks Arles
Taal, kellega sõlmitakse töövõtuleping alates 1.detsembrist 2019
• EETEL sõlmib eelnevalt „Programmi valdkondliku teadus- ja arendustegevuse
tugevdamise (RITA)“ raames partnerluslepingu SA Eesti Teadusagentuuriga
perioodiks 2022. aasta lõpuni
• Arendusnõunik koostab selleks perioodiks tegevuskava, mille kinnitab juhatus
• Arendusnõunik raporteerib kord kvartalis oma tegevuse tulemustest juhatusele
• Juhatus informeerib arendustegevuse tulemustest üldkoosolekutel

EETELI strateegilised tegevused 2020-2022
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EETELi Liikmete huvide ja vajaduste täpsem kaardistamine
EETELi arengukava väljatöötamine aastateks 2020-2022
EETELI erialatoimkondade tegevuse laiendamine ja hoogustamine
ETIM Baltic loomine koos Läti ja Leedu sõsarorganisatsioonidega ja
kollektiivliikmena ETIM International liikmeks astumine
Liikmeskonna suurendamine 120-ni, et tugevdada EETELi mõjuvõimu
ja kindlustada liidu eelarve vajalikku finantsvõimekust
Liidu eelarvesse arendustegevusega seotud toetuse liitmine ja
omafinantseeringu kindlustamine aastateks 2020-2022
EETELi 25. juubelisündmuste korraldamine mais 2020 ja kajastamine meedias
liidu ühiskondliku tuntuse ja tema liikmete äri kasvatamiseks
Tuntuse kaudu kujunemine eriala kaasatavaks arvamusliidriks

EETELI eelarvete 2019 täitmise prognoos ja 2020 kava
EETELI EELARVEREAD
2019
Koond
täitm ine
Tulud kokku
115 043
EETEL liikm em aks kokku
64 698
KAO käive
30 515
Sihtotstarbelised laekum ised kokku
19 830
EETELi 25. juubeli sündm used
0
Vabaaja üritused
4 840
Toim kondade tegevus, sh ETIM Baltic
3 990
Reklaam i m üük
11 000
RITA toetus EETELi arendusnõinikule
Kulud kokku
-100 970
Ruum ide, kontori, raam atupidam iskulud -14 725
Tööjõukulu
-76 147
Muud kulud (liikm ed)
-7 750
Meened
-400
Muud kulud
-1 080
Toim kondade kulu
-711
Vabaaja üritused
-5 560
Arendusega seotud kulud
-1 460
Kutseandm ise kulud
-887
Tegevuskasum
14 073
Am ortisatsioon
-132
Ärikasum
13 941
Äritulud
0
Ärikulud kokku
-220
Finantstulud
0
Finantskulud kokku
-76

TEGEVUSTULEM
13 645
Eraldis strateegiafondi eelarve ülejäägist

2019
2020
eelarve Eelarve kava
113 500
163 000
63 500
66 000
33000
33000
17 000
64 000
0
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11000
11000
33000
-109 160
-181 701
-16 868
-30 300
-73 602
-105 834
-7 660
-12 500
-300
-1 000
-1 000
-1 500
-1 000
-5 000
-5360
-5000
-2 800
-8 017
-5 080
-2 000
4 340
-18 701
-300
-500
4 040
-19 201
0
0
-2500
-300
0
0
-150
-300

1 390

-19 801

Kokkuvõtteks
Tänan tähelepanu eest ja teen juhatuse nimel ettepaneku
üldkoosolekule kinnitada 2020 aasta tegevuskava ja eelarve
tulemiga kuni miinus 20 tuhat eurot, mis katta eelmistel aastatel
kogunenud positiivsest tulemistest kogunenud reservi arvelt

KOOSTÖÖS OLEME TUGEVAD!

